PARACOL STRATI/F

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•

Contactlijm op basis van polychloropreen met harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen
Vloeibaar
Hoge kleefkracht
Binnengebruik

•
•
•

TOEPASSINGEN
•

Voor het lijmen van gestratificeerde en gelamineerde panelen (formica, Polyrey, Oberflex, Print, Duropal, enz.), profielen in gummi en plastic, leder, hout, fineerwerk, spaanderplaten, kurk, fibro-cement, minerale wollen, metalen, tussen elkaar en op elkaar.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur

Beige

Temperatuurbestendigheid

85°C

Ontvlambaar

Ja

Densiteit bij 20°C

0,90 g/cm³

Vorstvrij

Ja

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C +25°C

Min. 18 maanden

Verwerkingstemperatuur

> 10°C

VERPAKKING
12 blikken van 750 ml/doos - 50 dozen/pallet
Blik 5 l - 108 blikken/pallet

VERWERKING
Voorbereiding
De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten. De gebruiker dient zelf te controleren of het product
voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
Aanbrengen
• De lijm goed omroeren voor gebruik (verpakking max. 45 minuten openlaten)
• Daarna de vlakken bestrijken met behulp van een penseel of een spatel
• De lijm 15 à 30 minuten laten drogen (afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid van het materiaal)
• De ingelijmde elementen mogen samengevoegd worden als de lijmfilm niet meer aan de vingers kleeft
• Daarna moeten de elementen hard samengedrukt worden over de hele oppervlakte
• Na het aandrukken is de verlijming niet meer corrigeerbaar
Reinigen
Met aceton

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

Niet geschikt voor polystyreen schuim

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

* Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes
émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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